
 
 

1 
 

 د. ايمان عالء الديه ابراهيم صائغ

 استاذ مساعد بجامعة نجران

Email : eiman_alsaeeg@yahoo.com 

 الملخص

فً الصراع اإلسالمً األوروبً  المسلمٌنالبحث فً دور االخوان  هدف البحث الحالً إلى
لتارٌخً والمنهج المنهج اومساندة تركٌا لهم فً ذلن. وألجل تحمٌك اهداف البحث اتبع الباحث 

وتكمن أهمٌة البحث الحالً فً انه سٌكون مفٌدا للدراسات السٌاسٌة ذات الصلة الوصفً التحلٌلً. 
ه مربوط بدور اإلخوان المسلمٌن الذٌن ٌعتبرون مصدر اهتمام للكثٌر بهذا الموضوع ، خاصة وأن  

 على الساحة السٌاسٌة.

دف جماعة اإلخوان المسلمٌن من وجودهم فً أوروبا ّن هأبعدد من النتائج، منها:  البحث خرجولد 
ٌكمن فً  إحكام السٌطرة على تلن مراكزهم و جذب أعضاء جدد لإلخوان لهم المدرة على إمداد 
التنظٌم بالمال الالزم، واستغاللهم الختراق الجامعات من خالل البعثات الدراسٌة الخارجٌة، أي أنها 

شعوب العربٌة ، وفً ممابل ذلن تعمل الحكومات األوروبٌة على تهدف إلى االنتمام من األنظمة وال
 توظٌف جماعة اإلخوان المسلمٌن لخدمة مصالحها الخاصة

 جماعة اإلخوان المسلمٌن هً الموة الناعمه لتركٌا فً العالم  العربً،كما أظهرت نتائج البحث أن   
سالمٌة، وٌعتبرونها  مالذا ولاعدة انطالق وفً الممابل تنظر اإلخوان إلٌها على أنها دولة للخالفة اإل

 . ألفكارهم، فهمً تستضٌف المإتمرات واالحتفاالت للجماعة داخل أراضٌها

بزٌادة عدد الدراسات واألبحاث التً تتحدث عن الصراع اإلسالمً األوروبً ، البحث  وأوصى
 كما أوصى بزٌادة األبحاث الرابطة بٌن االخوان المسلمٌن وتركٌا وأهدافهم المشتركة فً أوروبا. 

 الكلمات المفتاحٌة: االخوان، تركٌا، أوروبا ، الصراع. 
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“The Brotherhood’s Role in the European Islamic Conflict and 

Turkey’s Role in Promoting this Category”

The current research aimed to research the role of the Muslim Brotherhood in the 

European Islamic conflict and Turkey's support for them in this. In order to achieve the 

goals of the research, the researcher followed the historical and descriptive analytical 

method. 

The importance of the current research lies in the fact that it will be useful for political 

studies related to this topic, especially as it is linked to the role of the Muslim 

Brotherhood, who are considered a source of concern for many on the political scene. 

The research has come out with a number of results, including: that the goal of the 

Muslim Brotherhood from their presence in Europe lies in tightening control over their 

centers and attracting new members of the Brotherhood with the ability to supply the 

organization with the necessary money, and exploiting them to penetrate universities 

through external scholarships, that is, they aim To take revenge on Arab regimes and 

peoples, and in return, European governments work to employ the Muslim Brotherhood 

to serve its own interests. 

The results of the research also showed that the Muslim Brotherhood is the soft power of 

Turkey in the Arab world, and in return the Brotherhood views it as a state of the Islamic 

caliphate, and they consider it a haven and a starting base for their ideas, as it hosts the 

conferences and celebrations of the group within its territories. 

The research recommended an increase in the number of studies and research that talk 

about the European Islamic conflict, as well as an increase in the research linking the 

Muslim Brotherhood and Turkey and their common goals in Europe. 

Keywords: Brotherhood, Turkey, Europe, conflict. 
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إذ تتمتع بنشاط لوي فً  ن المسلمٌن التكتُّل اإلسالمً األهم فً العالم العربً،تعتبر جماعة اإلخوا
الكثٌر من البالد العربٌة ، كاألراضً الفلسطٌنٌة المحتلة، والجزائر، ومصر، وتونس، أما ظهورها 
فً دول أوروبا فمد كان فً أواخر الستٌنٌات، بحٌث بدأ وجودهم هنان عندما جاء الجئون سٌاسٌون 

ب وفدوا من المشرق والمغرب بغٌة الدراسة فٌها، حٌث عمد الشباب المسلمٌن الذٌن هاجروا وطال
وانتشر تنظٌم اإلخوان بشكل متزاٌد فً أوروبا فً أوائل  من العالم اإلسالمً على االنضمام إلٌهم،

ذ إ الثمانٌنات، لٌغدو بذلن فً خالل عمدٌن من الزمن فمط التنظٌم اإلسالمً األكبر فً أوروبا،
أصبحت ذات إمكانٌات مالٌة ساعدتها فً تكوٌن شبكة ضخمة ومهمة لتمدٌم الخدمات االجتماعٌة 

 1والدٌنٌة فً أوروبا خالل عشر سنوات 

من أوروبا مكانا خصبا لمواجهة األنظمة العربٌة  االخوانومنذ بداٌة الثمانٌنات اتخذت جماعة 

والسٌاسٌة الدٌكتاتورٌة ،كما عملت فً الممابل على نمد األنشطة األوروبٌة وإدانة اإلمبرٌالٌة الثمافٌة 

أنه ال بد من أسلمة التصرفات االجتماعٌة للمهاجرٌن المسلمٌن الذٌن تم  ىواألخاللٌة فٌها، ورأ

فمد فمدوا لغتهم العربٌة ،وطموسهم الدٌنٌة، ولم  ٌرها من الدول األوروبٌة،افسادهم بسبب فرنسا، وغ

أن سٌاسه الجماعة تعتمد على تسٌٌس الدٌن  ٌورثوا ألبنائهم أسس الهوٌة اإلسالمٌة، إذ نرى

 2اإلسالمً لحل كافة مشاكل المسلمٌن االجتماعٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة 

عا ثمافٌا، ٌرتكز على الطرٌمة التً حددت بها حضارات ٌعبتر الصراع اإلسالمً األوروبً صرا

مٌن لنفسها فً معارضة بعضها البعض، وٌمٌل كل من المس المسلمسن واألوروبٌٌن كل من

واألوروبٌٌن إلى إلماء الخصومة على اآلخر، فهم فئتٌن حصرٌتٌن وثابتتٌن فً العوامل الثمافٌة 

نع السالم بٌنهما ولٌس الموارد،لذا ٌجب على كل منهما  صوالدٌنٌة، وتعتبر تلن العوامل عمبات أمام 

التصالح مع حمائك االعتماد المتبادل فً مجاالت االلتصاد واإلٌكولوجٌا والثمافة والسٌاسة.، ألن  

بل منفعة  األمن لم ٌعد المصلحة الخاصة لدولة وأمة معٌنة ٌمكن شراإها على حساب اآلخرٌن ،
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ن خالل تنمٌة التوافك والتعاون والمعاملة بالمثل فً إطار من الحوار عامة ال ٌمكن تحمٌمها إال م

 3والمشاركة المتبادلة

ألنها ترى أن  هنان ماضً ولد ساعدت تركٌا االخوان المسلمٌن  فً الصراع اإلسالمً األوروبً 

استعماري بٌنها وبٌن األوروبٌٌن وما زال تؤثٌره علٌها إلى اآلن، وأن  وجود النازٌة والفاشٌة ٌشكل 

خطرا علٌها كونهم ال ٌتولفون عن االضرار بها، وال تمتصر عاللات تركٌا المتوترة فمط على 

ٌس التركً )رجب الطٌب أردوغان( على األلمان، بل لام االعالم الغربً واالوروبً بتروٌج الرئ

أنه إسالمً خطر ٌهدف إلى تؤسٌس دولة عثمانٌة جدٌدة، ولكن  أردوغان اتبع سٌاسة لوٌة إزاء 

 .  4المالف األوروبٌة بدون استخدام الدبلوماسٌة أو التنازالت أو المجامالت 

 مشكلة البحث

وان المسلمٌن فً خدمة اإلسالم فً ظل تدور مشكلة البحث الحالً حول الدور الذي ٌموم به اإلخ

 صراعهم مع أوروبا، كما تدور حول كٌفٌة مساعدة تركٌا لهم فً ظل هذا الصراع. 

 أسئلة البحث 

 السؤال الرئٌسً: 

ما هو الدور الذي لعبه اإلخوان المسلمٌن فً الصراع اإلسالمً األوروبً ؟ وما هو دور تركٌا فً 

 تعزٌز ذلن؟ 

 األسئلة الفرعٌة: 

 ؟ ما هو الصراع اإلسالمً األوروبً .1

 ما هو الدور الذي لعبه اإلخوان فً الصراع اإلسالمً األوروبً؟  .2

 ما الدور الذي لعبته  تركٌا فً تعزٌز اإلخوان فً الّصراع اإلسالمً األوروبً؟  .3
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 أهداف البحث 

 الكشف عن ماهٌة الصراع اإلسالمً األوروبً. .1

 اإلسالمً األوروبً.توضٌح دور اإلخوان فً الصراع  .2

 الكشف عن دور تركٌا فً تعزٌز اإلخوان فً الّصراع اإلسالمً األوروبً. .3

 

 

 أهمٌة البحث

فً الدراسات واألبحاث تنبع أهمٌة البحث من األهمٌة التً ٌتمتع بها الصراع اإلسالمً األوروبً 

بحٌث ٌشار إلى هذا السٌاسٌة، ومحاولة فهم طبٌعة هذا الصراع وإلى ماذا سسٌإول فً النهاٌة، 

ولربما ٌكون هذا البحث للدراسات واألبحاث الصراع على أنه صراع على الهوٌة وعلى الدٌن، 

التً تهتم بهذا الموضوع واالستفادة من دور اإلخوان فً ذلن ، خاصة فً ظل مسانندة تركٌا لهم 

 فً ذلن . 

 منهج البحث

 فً التحلٌلً. سٌتبع البحث الحالً المنهج التارٌخً والمنهج الوص

 الدراسات السابقة 

:" اإلخوان المسلمون فً أوروبا: دراسة تحلٌلٌة لتنظٌم دراسة بعنوانم ( 2112)أمغار ،  أجرى

فً أوروبا ، وكٌفٌة تكوٌنهم  المسلمٌنإلى تحلٌل وجود اإلخوان إسالمً". وهدفت هذه الدراسة 

، منها: أن  التزام جماعة اإلخوان المسلمٌن النتائجكٌان ألنفسهم فٌها. ولد خرجت الدراسة بعدد من 

من خالل األنشطة والمساعِ السٌاسٌة المتمثلة بالمظاهرات ، والعرائض وحركات مماطعة المنتجات 

فً ظل إطار سٌاسً أو من خالل اتباعها لدٌنامٌكات معٌنة مبنٌة على التفاوض وعلى النفوذ 

الدراسة أّن اإلخوان المسلمٌن الذٌن أظهروا  المتبادل فً مواجهة أوروبا، كما أظهرت نتائج

اهتمامهم بالسٌاسٌة فً ولت األزمات المتعلمة باإلسالم كالمضاٌا المتعلمة بالحجاب والمآذن ، وكانوا 

ٌلجإون لحلها من خالل الفانون األوروبً استنادا إلى لٌم حرٌة االعتماد والتعبٌر إلظهار رفضهم 

المسلمٌن أن ٌموموا بتجدٌد خطاباتهم السٌاسٌة التً أثبتت عدم لذلن. وأوصت الدراسة االخوان 

فعالٌتها والتً أظهرت من خاللها أن  اإلسالم ٌعارض بشكل جوهري للغرب، كما أوصتهم الدراسة 

بإٌجاد إمكانات جدٌدة للتعبٌر عن تدٌنها فً األماكن العامة بدون أت ٌتم تفسٌر ذلن على أنه 

 معارض للمٌم األوروبٌة. 
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:" اإلسالم والغرب: رواٌات عن الصراع دراسة بعنوان (Funk & Said, 2004)أجرى 

إلى البحث فً أكثر األسئلة إرباكا التً تواجه محللً وتحوٌل الصراع ". وهدفت هذه الدراسة 

العاللات بٌن العالم اإلسالمً والغرب: وهو كٌف ٌمكننا التحدث عن لضاٌا ثمافٌة وسٌاسٌة منمسمة 

رق تعزز تحول النزاع بدالً من تكثٌف الصراع؟. واتبعت هذه الدراسة منهج التحلٌل بشدة بط

تشابه بٌن  الرواٌات األمرٌكٌة وتوصلت الدراسة على عدد من النتائج، منها: أنَّ هناك السردي. 

والشرق أوسطٌة المهٌمنة بشكل ملحوظ فً الطرق التً تبنً بها صور العدو من خالل االستٌالء 

ائً للتارٌخ ، كما أظهرت نتائج الدراسة ان  لصة المواجهة تلعب دوًرا أساسًٌا فً إدامة االنتم

 الصراع وتكثٌفه بٌن ممثلً "اإلسالم" و "الغرب". 

:" االتحاد األوروبً واإلخوان المسلمٌن ومنظمة التعاون دراسة بعنوان (Lebl , 2013 )أجرى 

فً الصراع الدائر بٌن االتحاد األوروبً وجماعة  إلى البحثاإلسالمً " . وهدفت هذه الدراسة 

. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، اإلخوان المسلمٌن ومنظمة التعاون اإلسالمً فً أوروبا

ٌرون أوروبا كجزء من الخالفة العالمٌة  االسالمًأن  اإلخوان المسلمون ومنظمة المإتمر منها: 

، كما  مٌة تحكمها نسخة إسالمٌة من الشرٌعة اإلسالمٌة التملٌدٌةالمستمبلٌة ،وأنها  إمبراطورٌة إسال

أظهرت نتائج الدراسة أن  اإلخوان المسلمون سٌإثرون مثل أي مجموعة مهاجرة أخرى على 

 السٌاسة والمجتمع األوروبً مع تزاٌد أعدادهم.

:" اإلسالم األوروبً:صراع الهوٌة واالندماج  ( دراسة بعنوانم 2111مجموعة باحثٌن ، أجرى )

إلى توضٌح طبٌعة طبٌعة الصراع المائم بٌن المسلمٌن واألوروبٌٌن "   . وهدفت هذه الدراسة 

المائم على الهوٌة والدٌن. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج،منها: أن  المسلمون فً أوروبا 

ٌة واالجتماعٌة المتباٌنة بٌن الدول األوروبٌة ، كما ٌدفعون ثمن االختالف فً المنظومة السٌاس

أظهرت نتائج الدراسة أن  التهمٌش االجتماعً وااللتصادي للمسلمٌن ٌجعلهم ٌفرون إلى أوروبا 

،  بحثا عن حمولهم ،األمر الذي ٌجعل الدول العربٌة تتخّوف من نهوضهم كموة متنورة فً أوروبا

 بالد العربٌة.مما ٌنعكس على الدٌممراطٌة فً ال

 لسابقةالتعقٌب على الدراسات ا

تمٌزت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابمة فً أنها دمجت دور االخوان المسلمٌن فً الصراع 

اإلسالمً األوروبً وكذلن مساعدة تركٌا لها فً ذلن ، حٌث تعتبر اإلضافة الجدٌدة هنا هو الدور 

اسات السابمة حول دور االخوان فً أوروبا ،بحٌث ٌمكن دارت الدرالتركً فً هذا الصراع ، بٌنما 

للدراٌة االستفادة منها فً االطار النظري الذي ٌوضح أهداف االخوان من التواجد فً أوروبا التً 

 والمصلحة الخاصة أو البراغماتٌة.تتراوح بٌن مصلحة المسلمٌن 
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 الصراع اإلسالمً األوروبً

ارء اآل تمن المصطلحات التً أثارت جدال واسعا حولها،من حٌث تراوح اإلسالم األوروبًٌعتبر 
الوجود اإلسالمً فً أوروبا فً الفترة  التغٌر فً حوله بٌن التؤٌٌد والمعارضة،فمد كانت بداٌات

لم ٌكن تكوٌنهم فٌها على أنهم جماعة ،حٌث أن  المسلمٌن فً أوروبا م(1962-1978) الوالعة بٌن
تمثّل ذلن بالتجزئة العرلٌة والدٌنٌة و أسلحة الحروب ، وثمنا كبٌرا لوجودهم فٌهاضغط ، فمد دفعوا 

المنمولة من البلد األصلً بٌن العلمانٌٌن والدٌنٌٌن، وكذلن ٌدفعون ثمن االستبداد 
المتباٌنة فً أوروبا نفسها،باإلضافة إلى السٌاسً،واالختالف فً الجوانب السٌاسٌة واالجتماعٌة 

ض لها أبناء المسلمٌن فً الجوحاالت التهمٌ ف انب االجتماعٌة وااللتصادٌة، وتخوش التً ٌتعر 
 الحكومات العربٌة من هإالء المسلمٌن بؤن ٌصبحوا لوة عربٌة إسالمٌة فً الدول األوروبٌة 

العدٌد من المشاكل العرلٌة واالٌدولوجٌة وحاالت العنف واألزمات أثار وجود الحرب الباردة 
بحٌث اعتمد المتطرفون األوروبٌون ان  اإلسالم سٌحل محل الشٌوعٌة وسٌصبح مصدر االجتماعٌة، 

العالمٌة، والعدو األول للٌبرالٌٌن الدٌممراطٌٌن من الغرب، األمر الذي أّدى إلى الركاكة للعاللات 
تغٌر نظرة أغلبٌة األوروبٌٌن إلى المسلمٌن على أنهم  متطرفٌن خطرٌن، وفً ممابل ذلن ٌعتبر 

لمسلمٌن المتطّرفٌن أّن الغرب هم السبب فً تمكن المجتمعات اإلسالمٌة، وأن  الدٌن اإلسالمً ال ا
ٌصلح لكل زمان ومكان وأن  سٌاسته تعتمد على المتال، وٌرى البعض من المسلمٌن أّن األوروبٌٌن 

ساد منظومتهم خالل إدخال لٌمهم الثمافٌة إلٌهم وتشوٌه عاداتهم وتمالٌدهم وإفٌعتدون علٌهم من 
 5االجتماعٌة 

لمد برز االهتمام السٌاسً بمسؤلة انخراط المسلمٌٌن فً مجتمعات الدول األوروبٌة منذ الثمانٌنٌات، 
اإلنماذ اإلسالمً فً الجزائر، وذلن بسبب لربهم من  بسبب ظهور الحركات اإلسالمٌة فٌها:كحزب

ومن أوائل بعضهم البعض مكانٌا كمربهم من الجزائر، والمغرب ،وتركٌا وغٌرها نتٌجة االستعمار،
م هً برٌطانٌا، 1997الدول األوروبٌة التً أعلنت عن العداء والعنصرٌة ضد االسالم فً عام

الحادي عشر من شهر سبتمبر،وأصبح الجمٌع  د  أحداثولكن أصبح العداء لإلسالم بشكل أوسع بع
من الفئات المثمفة والصحفٌٌن واباحثٌن تطاولون على اإلسالم بشكل كبٌر،بٌحث تمثل هذا العداء فً 

كانت  رفه بؤنه غٌر مغٌر مع مجرٌات العصإنكار الممٌزات التً ٌتمتع بها اإلسالم فً أوروبا ووص
ركات اإلسالمٌة إلى أوروبا منذ فترة الستٌنٌات وازداد وجودها فً البداٌة الحمٌمٌة لهجرة الح

الفكري متمثال فً السٌاسٌٌن هذا االنتمال ولد كان سبب  الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات، إلى المرن الحالً،
فً دول أوروبا واندماج الطلبة المادمٌن من الدول العربٌة  الذٌن تم نفٌهم من بالدهم من ناحٌة،

بحٌث تّم حصر فترة التفرٌك بٌن التٌارات السٌاسٌة  لم، والعمل السٌاسً من ناحٌة أخرى،طلبًا للع
م إلى سنوات التسعٌنٌات، ولد اشارت التمارٌر إلى أن  أغلب المسلمٌن 1960فً أوروبا بٌن عام 

  6هنان كانوا نشطاء سٌاسٌٌن فارٌن من الحكومات العربٌة 
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على الهوٌة وعلى العرق والدٌن،فمنذ أواسط تسعٌنات صراعا اعتُبر الصراع اإلسالمً األوروبً 
المرن الماضً عملت أوروبا على إعداد إطار مإسسً لدٌن اإلسالم فً التشرٌعات الوطنٌة 
الموجودة أو المراد وضعها، بغٌة تحدٌد طبٌعة العاللة بٌن المسلمٌن وكل دولة أوروبٌة على حده 

نٌة فٌها، ولد تعّرض المسلمٌن فً أوروبا إلى التهمٌش والسٌطرة على أشكال التعبٌرات الدٌ
ض الشباب المسلم  التصادٌا واجتماعٌا،والتمٌٌز على أساس العرق أو المرجعٌة اإلثنٌ ة،بحٌث تعر 
هنان إلى ذلن فً المظاهرات العنٌفة فً أوروبا، كما ربطت الحركات الٌمٌنٌة المتطّرفة المشكالت 

أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر  جاءت ثمّ وبا بوجود المسلمٌن فٌها،االجتماعٌة والفمر فً أور
تهم ة بٌن المسلمٌن واإلرهاب، ولتُعد تمهًٌدا لخطاب ٌدور حول هجر)أٌلول( لتشٌر إلى وجود عالل
الن مسا، والدنمارن، وألمانٌا، والٌونان، وإٌطالٌا، والبرتغال، وغٌرها وعاللتهم باإلرهاب فً كل من)

ق إلى اإلسالم األوروبً فً العدٌد من المإلفات،وكانت أغلبها تربط بٌن . 7 ( وغاالبا ما ٌتم التطرُّ
ووجود المسلمٌن فً أوروبا ، اإلرهاب والعنف وأحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر )أٌلول( 

وموضوع التمٌٌز الدٌنً والثمافً فً بالد الغرب ، واالحتالل اإلسرائٌلً لفلسطٌن ، ولضة 
حجاب فً فرنسا ، وغٌرها ، أما المإلفات التً ظهرت فً بداٌة التسعٌنٌات من المرن الماضً ال

ثم تناولت لضٌة الحجاب فً فرنسا،والتصرٌحات التً /أٌلول 11كانت تتحدث عن لضٌة أحداث 
 . -ملسو هيلع هللا ىلصــــــ صدرت عن الباب،ولضٌة الرسومات المسٌئة للنبً دمحم 

ٌنً دولد أثارت هذه المإلفات الجدال من جدٌد حول الوجود اإلسالمً فً األندلس ،والصراع ال 
ومن خالل ما  األوروبٌٌن، ة إخفاق النظام االستعماري فً دمج المسلمٌن معٌالتارٌخً هنان،ولض

 سبك، تّم تصنٌف خطر المسلمٌن فً الوعً الغربً فً مرحلتٌن: حٌث تمثلت المرحلة األولى فً
/أٌلول ، والتً انتمل فٌها اإلسالم 11مع أحداث  أت"االستعمار" ، والمرحلة الثانٌة فً التسعٌنٌات بد

على أنه  إلى خطر سمً) باإلسالموفوبٌا(، بحٌث أصبح اإلعالم األوروبً ٌنمل صورة اإلسالم
ٌرباص( فً فً فترة الخمٌنً ،واألحداث الجزائرٌة، اإلرهاب الذي حدث للطائرة الفرنسٌة )إخطر 
 /أٌلول،11وحرب العراق، و أحداث  م ، وظهور حركة )طالبان( فً أفغانستان،1995عام 

وانتهاء بمضٌة الحجاب فً فرنسا، وترى أوروبا أن  مستمبلها سٌكون فً خطر إذا ما استمر  
   الصراع العربً اإلسرائٌلً ،

فة بالحدود أو االنتماءات وتحولت الحركات الجهادٌة اإلسالمٌة إلى حركات عالمٌة غٌر معتر 

العرلٌة واللغوٌة والوطنٌة،وكذلن إذا ما استمر  إرجاع الثمافة الصراعٌة الحضارٌة بٌن المسلمٌن 

مع تحمٌك المواطنة الحمٌمٌة والمسٌحٌٌن، وإذا فشلت أوروبا فً ضم الهوٌات األخرى إلى العلمانٌة 

 8للمواطن األوروبً 
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 مً األوروبًدور اإلخوان فً الصراع اإلسال

تٌار فكري له تؤثٌر كبٌر عربٌا وعالمٌا وٌتّسم  ااإلخوان المسلمٌن على أن ه جماعة إلى ٌُشار
بالمرونه فً مختلف المجاالت، وٌتشك ل هذا التٌار فً أشكال متعددة تتراوح بٌن الشبكات المابلة 

هرمٌّة الشكل، ولد كانت أول فئة من اإلخوان المسلمٌن التً نشؤت للتكٌُّف وبٌن إنشاء منظ مة دولٌ ة 
خوان المسلمٌن، ألنهم لإلولً وهم ال ٌنتمون إلى التنظٌم الدهم ) اإلخوان المستملُّون( فً أوروبا 
كانت حزب الشٌوعً الفرنسً، أما الفئة الثانٌة من الأفكارهم من وخطاباتهم وتنظٌمهم ٌستلهمون 

نة من شخصٌات وتنظٌمات خارجة عن ،المعارضٌن(متمثلة )بفئة  سٌاسة اإلخوان، وهً فئة مكو 
بٌرولراطٌة، وفً صدد ذلن كونهم شدٌدي االنتماد بنٌة جماعة اإلخوان التً ٌنظرون إلٌها على أن ها 

علٌنا أن نمٌّز بٌن نوعٌن من المعارضٌن، أما النوع األول فٌنتمً للتنظٌم االخوانً ولكنه فً 
، بٌنما ٌمثل النوع الثانً من 9بل ٌتعارض معه فً طرٌمة عمله وكٌفٌة  توزٌعه للسلطة المما

المعارضٌن الذٌن لرروا االنفصال عن االخوان وتكوٌن تنظٌم خاص بهم منافس لهم،ولكن هم فً 
الممابل ال ٌتعارضون مع األسس واألفكار التً ٌموم علٌها التنظٌم اإلخوانً إنما ٌتعارضون مع 

ا الفئة الثالثة لٌبه التً ٌستخدمها، لذا عندما فشلوا فً تغٌٌر هذا التنظٌم اختاروا تركه، أمأسا
ن هذه الفئة وتت 10 األعضاء العاملٌن(واألخٌرة من جماعة اإلخوان المسلمٌن فً أوروبا هً فئة) كو 
العام(،  مرشدفً )الماهرة(، وٌرأسهم )المن الشخصٌات التً تتبع جماعة اإلخوان األولى أو األم 

ولد ُشبّهت طرٌمة عملهم بالفروع التجارٌة الحاصلة على حك االمتٌاز، ألنهم مستملون فً كٌفٌة 
 11تطبٌمهم لمبادئ الجماعة مع عدم تنازلهم عن األٌدولوجٌات األساسٌة لهذه لجماعة اإلخوان 

 مسلمٌن فً أوروبا فً ثالثة مراحل، وهً على النحو التالً: تتم عملٌة تجنٌد االخوان ال

ٌتم تجنٌد عضو الجماعة المحتمل فً هذه المرحلة من خالل لٌامه أوال بالذهاب إلى المرحلة األولى:
، ثم  تموم األخٌرة بتحفٌزه على التً تنظمها جماعة اإلخوان هنانالمساجد وحضور األنشطة الثمافٌة 

ٌعّرفونه من خاللها على أهمٌة وجود جماعة ى حلمات ن ثم  ٌتم نمله إللتفمه فً الدٌنأداء العبادات وا
فً اإلسالم، والختباره ٌتم إعطاإه مجموعة من المهام وإدخاله فً رٌاضات جماعٌة، فإذا اثبت 

 ضمه إلى التشاور على اهتمامه وجدارته بهذه الجماعة والتزم بما ٌُسند إلٌه، فٌتم فً هذه الحالة
 جماعة اإلخوان المسلمٌن.

بعد نجاح الفرد باختبارات جماعة اإلخوان دون علمه بؤنها اختبارات لإلنضمام لها، الثانٌة:المرحلة 
تعمل على التحّري عنه وعن اسمه ونسبه وعاللاته وكل شًء عنه، فإذا كانت سٌرته حسنة واللت 

ومن ثُم  تُرت ب له  أعضاإها بإلناعه بذلن، وٌموملبوال من الجماعة، ٌُعرض علٌه حٌنئذ االنضمام لها 
 ممابلة مع المسإول اإلللٌمً للجماعة لٌعرفه بها وبطبٌعة عملها،
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بؤنه ثمة، فإذا نحج فً ذلن ٌُطلب منه أن ٌموم بؤداء ومن ثُم  ٌطرح علٌه مجموعة من األسئلة لٌتؤكد  
، ومن ثُّم ٌُطلك علٌه بؤنه أٌخ ملتزم لسم الوالء )لمرشد التنظٌم الفرنسً( أمام المسإول اإلللٌمً
%(، كما ٌتوجب علٌه أن 2.5بنسبة )باالنضمام إلى كافة األنشطة التً تعمدها الجماعة وبتموٌلها 

المٌة، وأن ٌمرأ كتابات كل من )حسن البن ا ( ، و ٌتدّرب فً الندوات التً تعمدها الحركات  اإلس
 )دمحم لطب( و)ٌوسف المرضاوي(.

ً بعد إظهار األخ التزامه بكل ما ُطلب منه فً المرحلة الس ابمة، ٌُرض علٌه الترلّ  ثالثة:المرحلة ال
بؤن مّرة أخرى أمام المسإول اإلللٌمً، وٌتعّهد فً التنظٌم اإلخوانً، من خالل أدائه لمسم الوالء 

%( من دخله للجماعة، وان ٌطّور من التزامه الدٌنً 5ٌكون أكثر التزاما من السابك، وأن ٌدفع)
 لٌؤخذ لمب)األخ العامل(. 

وٌطلق على المراحل السابقة مراحل التجنٌد االختٌاري واالنتقائً، بحٌث بلغ عددها فً فرنسا 
 12فً بلجٌكا عضو ( 51إضافة إلى )( عضو فً إٌطالٌا،  111عضو(، و)1111)

كانت مجموعة من التحدٌات هً االنطاللة لوجود جماعة اإلخوان المسلمٌن فً الصراع اإلسالمً 
 األوروبً،وهً:

وجود العصور الوسطى التً أظلمت على األمة ولٌدت من حركتها،وعجزت من خاللها  .1
 عن مواجهة التمدم الحضاري للغرب.

ار الصلة بالحاكم، بحٌث بعد انهٌتطبع السلطة الدٌنٌة بطابع الخالفة، والتؤثر بالحكم التركً  .2
 فمدت هذه السلطة صفتها العسكرٌة وحضارتها،وبذلن فتحت مجاال الستعمار الغرب

 للشرق. 
وجود مصلحة للحضارة الغربٌة من إنهاء هذا الصراع لحسابها من خالل ضم العرب من  .3

رٌة إما باستخدام العنف من خالل سحك األلوام وحضاراتهم، أو عْبر الناحٌة الحضا
 13استخدام  اإلغراء. 

فمد تمثلت بداٌات غضب الحركات اإلسالمٌة وظهورهم فً أعماب زحف فرنسا إلى مصر فً 
فً غالبٌة دول العالم اإلسالمً م، وإبّان حمالت االستشراق والتبشٌر 1798الحملة الفرنسٌة عام 

حٌث حاول الغرب إدخال المٌم اللٌبرالٌة إلى مصر عند دخول نابلٌون إلٌها،األمر الذي والعربً،
 . 14دعى الحركات اإلسالمٌة ومنها)جماعة اإلخوان المسلمٌن( إلى إسماط هذه التحدٌات
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اعتمدت جماعة االخوان المسلمٌن على سلسلة طوٌلة كبٌرة من الكٌانات والتنظٌمات التً تنفذ 
 مخططات الجماعة فً الخارج، والتً ٌقع على رأس قائمتها: 

 لمعهد العالمً للفكر اإلسالمً". ا" .1
 "منظمة كٌر اإلسالمٌة األمرٌكٌة،". .2
 "اتحاد المنظمات اإلسالمٌة فً أوروبا .3
والتعلٌم  اإلسالمٌة عمل فً مجاالت الدعوةت: وهً جمعٌة "الجمعٌة اإلسالمٌة األمرٌكٌة"  .4

 . عضو عامل( 1000 ) واإلعالم والشباب، وتضم نحو
 "  س الثوري بتركٌاالمجل "  .5
 " االتحاد العالمً لعلماء المسلمٌن " .6
 "معهد الفكر السٌاسً اإلسالمً بلندن " .7
 الدنمارن"االتحاد اإلسالمً فً  " .8
 ". تحالف المنظمات اإلسالمٌة  " .9

، والجمعٌة الطبٌة اإلسالمٌة، ورابطة الشباب المسلم 1973هذا باإلضافة إلى الولف اإلسالمً عام 
العربً الكائنٌن فً ) أمرٌكا الشمالٌة(، ولد زاد انتشار وتوّسع تنظٌمات اإلخوان فً أوروبا بعد 

م،بحٌث انتشرت فً كل من )بلجٌكا، فرنسا، 1984انٌا لعام انعماد مإتمر لجماعة اإلخوان فً ألم
لامت الجماعة )برٌطانٌا( سوٌسرا، إٌطالٌا ، النمسا ، وهولندا ، والنروٌج ،وغٌرها الكثٌر(، ففً

( ، أما )ألمانٌا( فمد بى إم أى" الجماعة الرابطة اإلسالمٌة" ، و "مبادرة المسلم البرٌطانً )بتؤسٌس 
اتحاد )فرنسا( تضم أصبحت " الجمعٌة اإلسالمٌة" فٌها من أهم المنظمات اإلسالمٌة، بٌنما 

الحٌاة االجتماعٌة،  جمعٌة تغطى مختلف جوانب 200المنظمات اإلسالمٌة وٌؤخذ لوته من أكثر من 
ات اإلسالمٌة، لذا ٌمكننا المول وتحتضن  )أمرٌكا ( العدٌد من  المراكز اإلخوانٌة، وعدداً من المنظم

ن هدف مك، إذ ٌعدد من المراكز المهمة فً أوروباأّن جماعة اإلخوان المسلمٌن مسٌطرة على 
السٌطرة على تلن مراكزهم و جذب أعضاء  إحكام جماعة اإلخوان المسلمٌن من وجودهم هنان

لهم الختراق الجامعات من خالل جدد لإلخوان لهم المدرة على إمداد التنظٌم بالمال الالزم، واستغال
 الخارجٌة،البعثات الدراسٌة 

وتهدف كذلن إلى التحرٌض ضد الحكومات العربٌة التً حاربت المشروع اإلخوانً المدمر فً  

االنتمام  إلىهدف ت هامن تحمٌك أهدافهم الوصولٌة وتدمٌر الشعوب العربٌة، أي أن همالمنطمة ومنعت

على توظٌف جماعة ابل ذلن تعمل الحكومات األوروبٌة ، وفً مممن األنظمة والشعوب العربٌة 

االنمسامات فً المجتمعات العربٌة، إلحداث المزٌد من اإلخوان المسلمٌن لخدمة مصالحها الخاصة 

ظمة والشعوب العربٌة فً آن أداة للضغط على األن بمثابة جماعة اإلخوان المسلمٌنبحٌث تعتبر 

 15واحد 
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 الّصراع اإلسالمً األوروبًدور تركٌا فً تعزٌز اإلخوان فً 

 رن الماضً،ولد كان الرئٌس التركًٌن منذ سبعٌنات المبدأت العاللات التركٌة مع اإلخوان المسلم

نجم الّدٌن )الحركة اإلسالمٌة فً تركٌا ( تلمٌذًا سٌاسًٌّا موثوق به لرائد رجب الطٌّب أردوغان)

لتركٌا وكذلن اإلسالمٌٌن المتواجدٌن فً الخلٌج اإلخوان المسلمٌن أولى مساعدات ، وكانت أربكان(

 16العربً فً الفترة التً واجهوا فٌها الممع من المإسسة العلمانٌة

ولد عملت تركٌا على توطٌد عاللاتها مع اخوان أمٌركا، من خالل عاللاتها المتنامٌة بٌن حزب 

تبطة باإلخوان المسلمٌن فً الوالٌات المتحدة، وهذا ٌفسر سبب "العدالة والتنمٌة" والمإسسات المر

وجود مسإولً حزب "العدالة والتنمٌة" فً مناسبات مجلس العاللات األمٌركٌة اإلسالمٌة 

CAIR))،  ًالمإسسة التً تم ربطها باإلخوان، كما لامت تركٌا بدعم االخوان فً أوروبا من وه

اٌة للجماعة، حٌث كان األئمة الذٌن دربتهم تركٌا، خالل جعل المساجد التركٌة أدوات دع

والمعروفٌن فً السابك ببعدهم عن الحركات اإلسالمٌة، ٌختلطون وٌندمجون مع حزب "العدالة 

 والتنمٌة"، والجماعات اإلسالمٌة التركٌة مثل: جماعة ) مٌلً غوروش( التً أسسها) أربكان( .

م ، حٌث عملت مدٌرٌة 2010فً ألمانٌا منذ عام كما لامت تركٌا باستخدام المساجد للتجسس 

 17الشإون الدٌنٌة فً تركٌا على اتخاذ الهوٌة اإلسالمٌة وهوٌة اإلخوان فً مختلف األماكن

تسعى  أن المٌادة التركٌةأمن المنطمة العربٌة من دعم تركٌا لهذه الجماعات التً تهدد  لنا وٌتضح

المسلمٌن )كما  للهٌمنة على الدول العربٌة عبر استخدام جماعات إرهابٌة مثل تنظٌم اإلخوان

على حساب األمة  العثمانٌة  كوسٌلة غاٌتها واضحة وهً إحٌاء السلطنة صنفتها أغلب الدول( 

الم  ل بؤن جماعة اإلخوان المسلمٌن هً الموة الناعمه لتركٌا فً العحٌث ٌمكن المو، العربٌة

مالذا ولاعدة  وٌعتبرونها  العربً،وفً الممابل تنظر اإلخوان إلٌها على أنها دولة للخالفة اإلسالمٌة،

 18انطالق ألفكارهم، فهمً تستضٌف المإتمرات واالحتفاالت للجماعة داخل أراضٌها

                                                           

 

-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab

-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A

-3%D8%B0%D8%A7%D9%87%D9%8-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A

-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA

-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1

-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 
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-east/1035926-https://www.skynewsarabia.com/middle

-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7

-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/06/02/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1035926-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1035926-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1035926-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
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ً كل كما حاولت  تركٌا االنضمام  لالتحاد األوروبً مرات عدة، إال أنها كانت تواجه بالرفض ف

مرة من ألمانٌا وفرنسا، وهما الدولتان اللتان تمودان مشروع الوحدة األوروبٌة، عالوة على 

االنتمادات المستمرة لسٌاسات وتوجهات أردوغان من جانب المادة األلمان والفرنسٌٌن، ألن  هنان 

االتحاد اختالف كبٌر بٌن تركٌا، التً تمع أغلب أراضٌها فً آسٌا، وبٌن الدول األعضاء فً 

ملٌون نسمة أغلبٌتهم من المسلمٌن،  80األوروبً. كما أن استٌعاب األتران، الذٌن ٌزٌد عددهم عن 

فً االتحاد األوروبً سٌكون شٌئا صعبا للغاٌة  كما ٌرى كثٌر من المسإولٌن األوروبٌٌن. والنتٌجة 

 19د األوروبًلتركٌا فً االتحاال ٌوجد مكان 

إذ إّن الدول األوروبٌة تتخوف من فكرة وجود أردوغان إلى جانب االخوان خاصة فً ظل تعاظم 

االسالموفوبٌا بشكل عام وغضب من زٌادة أعداد الالجئٌن، ومخاوف من ارتباط الجالٌات المسلمة 

لدول بؤحزاب وأٌدٌولوجٌات فً بلدانها األصلٌة أكثر من الوالء لدولها الجدٌدة، وألجل ذلن تمف ا

األوروبٌة مع بعضها البعض ضد تركٌا بسبب الخوف من اإلسالم وتناست وجود عوامل التصادٌة 

صعود الجماعات  و وعاللات سٌاسٌة واتفالٌات ثنائٌة مشتركة بٌنهم، وفً ولتنا الحاضر ومع تزاٌد

ارتفعت  ٌةٌامها بتفجٌرات داخل مدن أوروبول الماعدة وتنظٌم الدولة اإلسالمٌة،المسلحة كتنظٌم 

حتى تجاه المواطنٌن  ت تشن بكافة االسالمٌٌنحساسٌة األوروبٌٌن إزاء كل ما هو إسالمً، وبات

زون وبا، لذا ٌمكننا المول أنًّ المخأور األوروبٌٌن من أصل مسلم، حٌث ٌوجد مالٌٌن األتران فً

موم به المتطرفٌن عن السٌاسً الذي تمتلكه الذاكرة األوروبٌة تجاه المسلمٌن بسبب اإلرهاب الذي ٌ

اإلسالم هو الذي جعلها تتخوف من وجود االخوان وتركٌا فمط لكونهم مسلمٌن، وجعلها تطلك على 

تصرٌحات أردوغان ضد األوروبٌٌن أنها تزٌد من نسبة الفوبٌا تجاه اإلسالم والمسلمٌن، كما ٌرون 

لمول بؤن  أوروبا لها حسابات مختلفة  فٌه أنه ٌهدف إلى إعاد أمجاد السالطٌن العثمانٌٌن، كما ٌمكننا ا

ومتنافضة مع تركٌا ، فمن ناحٌة تملك من الجالٌات التركٌة له ولحزب العدالة والتنمٌة المتواجدٌن 

فً أوروبا ومن توجههم اإلسالمً ووالئهم لتركٌا، ومن ناحٌة أخرى ٌرى الحكام األوروبٌٌن فً 

 20ذلن فائدة لهم لكسب أصوات التٌارات الشعبٌة

 

                                                                                                                                                                             
-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81

-%D8%A7%D9%95%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86 
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 :BBC NEWS(. نفوذ تركٌا فً المنطمة: لوة للبناء أم للهدم؟ تم االسترداد من 6302محمود المصاص. )  
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 الخاتمة ) النتائج و التوصٌات(

ه لد برز االهتمام السٌاسً بمسؤلة انخراط المسلمٌٌن فً مجتمعات تبٌَن لنا من خالل هذا البحث أنَ

كما اعتُبر الصراع  و الدول األوروبٌة منذ الثمانٌنٌات، بسبب ظهور الحركات اإلسالمٌة هنان،

اإلسالمً األوروبً صراعا على الهوٌة وعلى العرق والدٌن،فمنذ أواسط تسعٌنات المرن الماضً 

عملت أوروبا على إعداد إطار مإسسً لدٌن اإلسالم فً التشرٌعات الوطنٌة الموجودة أو المراد 

لى أشكال ده والسٌطرة عوضعها، بغٌة تحدٌد طبٌعة العاللة بٌن المسلمٌن وكل دولة أوروبٌة على ح

التعبٌرات الدٌنٌة فٌها. ولد تّم تصنٌف خطر المسلمٌن فً الوعً الغربً فً مرحلتٌن: حٌث تمثلت 

/أٌلول ، 11المرحلة األولى فً "االستعمار" ، والمرحلة الثانٌة فً التسعٌنٌات بدأت مع أحداث 

ٌث أصبح اإلعالم األوروبً ٌنمل والتً انتمل فٌها اإلسالم إلى خطر سمً) باإلسالموفوبٌا(، بح

 صورة اإلسالم على أنه خطر. 

كتٌار فكري فً أوروبا من ثالثة فئات هم:فئة اإلخوان  المسلمٌن تتؤلف جماعة اإلخوان 

واعتمدت المعارضٌن، وفئة اإلخوان المستملٌن،باإلضافة إلى فئة األعضاء العاملٌن من اإلخوان، 

ن الكٌانات والتنظٌمات التً تنفذ مخططاتها فً الخارج، الجماعة على سلسلة طوٌلة كبٌرة م

لمانٌا ، النروٌج ، أوانتشرت فً كثٌر من البالد األوروبٌة أمثال: فرنسا، أمرٌكا، برٌطانٌا 

وكانت عوامل التحفٌز لهذا االنتشار الكبٌر متمثلة فً وجود العصور الوسطى التً ،وغٌرها، 

عن مواجهة التمدم الحضاري للغرب،  عجزت من خاللهاأظلمت على األمة ولٌدت من حركتها،و

ٌار الصلة بالحاكم، بحٌث بعد انهتطبع السلطة الدٌنٌة بطابع الخالفة، والتؤثر بالحكم التركً وكذلن 

للشرق،  فمدت هذه السلطة صفتها العسكرٌة وحضارتها،وبذلن فتحت مجاال الستعمار الغرب

وجود مصلحة للحضارة الغربٌة من إنهاء هذا الصراع لحسابها من خالل ضم العرب باإلضافة إلى 

من الناحٌة الحضارٌة إما باستخدام العنف من خالل سحك األلوام وحضاراتهم، أو عْبر استخدام  

 اإلغراء. 

إذ ٌكمن هدف جماعة اإلخوان المسلمٌن من وجودهم هنان إحكام السٌطرة على تلن مراكزهم و 

جذب أعضاء جدد لإلخوان لهم المدرة على إمداد التنظٌم بالمال الالزم، واستغاللهم الختراق 

الجامعات من خالل البعثات الدراسٌة الخارجٌة، أي أنها تهدف إلى االنتمام من األنظمة والشعوب 

العربٌة ، وفً ممابل ذلن تعمل الحكومات األوروبٌة على توظٌف جماعة اإلخوان المسلمٌن لخدمة 

االنمسامات فً المجتمعات العربٌة، بحٌث تعتبر جماعة مصالحها الخاصة إلحداث المزٌد من 

 . اإلخوان المسلمٌن بمثابة أداة للضغط على األنظمة والشعوب العربٌة فً آن واحد
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على توطٌد عاللاتها مع اخوان أمٌركا، من خالل عاللاتها المتنامٌة بٌن حزب "العدالة عملت تركٌا 

والتنمٌة" والمإسسات المرتبطة باإلخوان المسلمٌن فً الوالٌات المتحدة، وهذا ٌفسر سبب وجود 

 (،(CAIRمسإولً حزب "العدالة والتنمٌة" فً مناسبات مجلس العاللات األمٌركٌة اإلسالمٌة 

لنا  من دعم تركٌا لهذه الجماعات التً تهدد أمن المنطمة العربٌة أن المٌادة التركٌة، تسعى وٌتضح 

للهٌمنة على الدول العربٌة عبر استخدام جماعات إرهابٌة مثل تنظٌم اإلخوان المسلمٌن )كما 

صنفتها أغلب الدول(  كوسٌلة غاٌتها واضحة وهً إحٌاء السلطنة العثمانٌة  على حساب األمة 

 العربٌة. 

بزٌادة عدد الدراسات واألبحاث التً تتحدث عن الصراع اإلسالمً األوروبً ،  وٌوصً البحث

 كما ٌوصً بزٌادة األبحاث الرابطة بٌن االخوان المسلمٌن وتركٌا وأهدافهم المشتركة فً أوروبا.
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